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NÄSTA NUMMER VECKA 39
BOKA DIN PLATS REDAN IDAG!

www.media-konsult.com • För annonsbokning: Tel. 031-748 07 10, info@media-konsult.com

Toyota i Kungälv

Vi har din nästa företagsbil!

Daniel Göransson. Företagsförsäljning
0303-24 57 79. daniel@odeliusbil.se
Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70
www.toyotakungalv.se

GYMKORT FR.

299:-

INGEN
STID!
BINDNING

/ MÅN

SVERIGES
BÄSTA TRÄNING!
Gruppträning

GYM & KONDITION

wellness online

triggz bonusprogram

Crosscage, yoga eller
ungdomsträning – vi har
något som passar för alla
människor i alla åldrar.

Våra gym är utrustade
med de allra senaste
redskapen och maskinerna
för att maxa din träning.

Träna när och var du vill.
Streama dina favoritpass
direkt i mobilen, datorn
eller surfplattan.

Bli belönad varje gång du
checkar in på någon av våra
klubbar eller kör ett pass
med Wellness Online.

bli medlem
redan idag!

Julbord
STENUNGSÖGÅRDEN

Tag med vänner eller ditt företag/förening till en stämningsfull stund i vacker miljö
med sprakande brasa och ljus julefrid. Ni välkomnas med doftande glögg,
bohuslänskt julbord med hemlagade läckerheter följt av ett dignande gottebord.
Vi erbjuder färdiga konferenspaket för olika storlekar på grupper och är flexibla i upplägg och genomförande.

Premiär den 26 november -21
Lunchjulbord 389:- Julbord kväll 549:Vissa kvällar med trubadur eller quiz 649:Familjejulbord söndagar 539:Alla priser är inkl. moms
0-5 år gratis 6-12 år halva priset. • Fullständiga vin-och spriträttigheter
Bröllop - Fest - Konferens - Kök - Pub - Café • Minnesstund - Övernattning - Avkoppling

Vi följer
rådande
restriktioner
för Covid-19

God Jul önskar Eva & Lars Emma & Roger
I den fantastiska miljön på Stenungsögården med strålande havsutkik anordnar vi konferenser, företagsarrangemang, bröllopsfester, vigslar, högtidsfester,
minnesstunder, övernattning och avkoppling. Vårt Café erbjuder hembakade tårtor, smörgåstårtor, tunnbröd och bakverk med hög kvalitet. Även för avhämtning.
Omgivna av havet och den lugnande naturen serverar vi god mat och dryck och erbjuder högklassig service av trevlig personal.

Bokning och frågor!

Välkomna!

Tel. 0303-770080 Köket 0303-770925
www.stenungsogarden.se • koket@stenungsogarden.se
www.facebook.com/stenungsogarden

Nu finns vi
även i

Göteborg!

Marieholm
sga
415 02 Göte tan 84,
Tel: 010-28 borg
04300

Utbildning

Köp eller hyr truck
Hyr lift

Service & reparationer

Truckar och liftar
för alla lägen
Trollhättans Truck är en av Västsveriges ledande
aktörer när det gäller uthyrning och försäljning.
Vi säljer nya & begagnade truckar, samt servar och reparerar
dessa på plats hos kund eller i våra verkstäder. Vi erbjuder även ett komplett
utbud av hyrliftar för alla lägen. Samt tillhandahåller utbildningar i vår nisch
i våra lokaler eller skräddarsytt direkt hos kund.

Vi är det naturliga valet
Kardanvägen 67, 461 38 Trollhättan • 010-280 43 00 • info@trollhattanstruck.se

www.trollhattanstruck.se

